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1. NÚCLEO PEDAGÓGICO – NPE 

1.1. UM DIA NA ESCOLA DO MEU FILHO 
Chega de bullying, não fique calado ! – esse é o tema principal da primeira 

edição de 2014:  “Um Dia na Escola do meu Filho”, que acontecerá em todas as escolas 

estaduais em 22/02, sábado. Para viabilizar o trabalho estamos enviando sugestões de 

materiais que darão suporte para o desenvolvimento do tema.  

 http://www.educacao.sp.gov.br/portal/area-reservada/pais-e-alunos/chega-de-

bullying-nao-fique-calado  

 http://www.chegadebullying.com.br/ – atenção especial à cartilha “Pais, mães e 

responsáveis” para o “Um dia na escola do meu filho”. 

 

Kits dos Projetos Prevenção também se ensina e Comunidade Presente. 

 

Kit 2003 

Nós – Eva Furnari – Editora Global 

Manual de Práticas e Valorização das Ações Preventivas: subsídios para o 

educador/FDE 

Kit 2009 

Fenômeno Bullying: como prevenir a violência nas escolas e educar para a paz – 

Cleo Fante – Editora Versus 

Preconceito e discriminação no contexto escolar: guia de atividades preventivas 

para HTPC e sala de aula/FDE 

Kit 2012 

Bullying e ciberbullying: o que fazemos com o que fazem conosco? – Maria 

Tereza Maldonado -  Editora Moderna 

Bullying: intimidação no ambiente escolar e virtual – Alexandre Ventura e Cleo 

Fante – Editora Conexa 

Como restaurar a paz nas escolas: um guia para educadores – Antonio Ozório 

Nunes – Editora Contexto 

Criança e Consumo – Violência/estresse familiar – Instituto Alana 

Guia com Sugestões de atividades preventivas para HTPC e sala de aula/FDE 

Guia Cultura de Paz e Prevenção às Violências -

 http://www.projetoape.com.br/index.phpoption=com_wrapper&view=wrapper&Itemid

=273 

Vídeo Bullying - Cleo Fante -  http://www.youtube.com/watch?v=Cu5vJS0hmjo 

http://www.educacao.sp.gov.br/portal/area-reservada/pais-e-alunos/chega-de-bullying-nao-fique-calado
http://www.educacao.sp.gov.br/portal/area-reservada/pais-e-alunos/chega-de-bullying-nao-fique-calado
http://www.chegadebullying.com.br/
http://www.projetoape.com.br/index.phpoption=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=273
http://www.projetoape.com.br/index.phpoption=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=273
http://www.youtube.com/watch?v=Cu5vJS0hmjo
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1.2. XVII OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA E ASTRONÁUTICA 

E DA VIII MOSTRA BRASILEIRA DE FOGUETES 

A Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica é organizada pela 

Sociedade Astronômica Brasileira em parceria com a Agência Espacial Brasileira, com 

o apoio do Ministério da Educação e do Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação. 

A OBA e a MOBFOG são eventos abertos à participação de escolas públicas, 

privadas, urbanas ou rurais, sem exigência de número mínimo ou máximo de alunos, os 

quais devem preferencialmente participar voluntariamente. Podem participar da OBA e 

da MOBFOG alunos do primeiro ano do ensino fundamental até alunos do último 

ano do ensino médio. A OBA e a MOBFOG ocorre totalmente dentro da própria 

escola, tem uma única fase e é realizada dentro de um só ano letivo. Em 2014 a 

olimpíada será realizada em 16/05/2014 e a data limite para o cadastro de novas escolas 

será até o dia 16/03/2014. 

Maiores informações acessem o site http://www.oba.org.br/site/index.php 

 

1.3. INGLÊS ONLINE – 2º SEMESTRE 2013 –  ATENÇÃO PRAZO FINAL 

Iniciando as atividades de 2014, lembramos que o prazo para que os alunos 

matriculados no curso Inglês Online 2º Semestre 2013 possam encerrar suas 

atividades foi prorrogado. Os 18 mil estudantes da rede estadual que se inscreveram 

até o dia 30 de julho para as aulas do curso e iniciaram suas atividades em 1º de 

agosto podem concluir as atividades até 28 de fevereiro de 2014.  

Solicitamos sua colaboração no incentivo àqueles alunos cursistas que não 

tenham conseguido concluir os módulos. Ressaltamos a importância de não deixar para 

a última hora, a fim de que todos possam obter certificação!  Desejamos a todos uma 

boa conclusão do curso! 

 

 

1.4. CENTRO DE ESTUDOS DE LÍNGUAS CURSOS DE IDIOMAS 

GRATUITOS - INSCRIÇÕES ABERTAS 

Informamos que as inscrições para as novas turmas nos cursos de idiomas 

oferecidos nos Centros de Estudos de Línguas – CEL de nossa região estão abertas e 

vão de 27/1 até o preenchimento das vagas.  

Os alunos interessados poderão efetuar sua matrícula para cursar um dos idiomas 

oferecidos em cada CEL.  

 

http://www.oba.org.br/site/index.php
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Para a inscrição é preciso uma declaração de matrícula, cópia do RG ou da 

certidão de nascimento e comprovante de endereço. Lembramos que podem fazer os 

cursos os alunos matriculados na rede pública a partir da 6ª série/7º ano do Ensino 

Fundamental. Os cursos dos idiomas Inglês e Mandarim são oferecidos aos alunos 

matriculados no Ensino Médio ou EJA EM. A matrícula pode ser realizada em um dos 

seguintes endereços:  

 

ARARAQUARA  

CEL EE João Manoel do Amaral  

Av. La Salle s/nº Vila Ferroviária  

Fone: (16) 3336-3911  

Idiomas: Espanhol, Italiano, Francês, Alemão, Inglês* e Mandarim*  

CEL EE Maria Isabel Rodrigues Orso  

R. Dr. José Logatti s/nº - Adalberto Roxo  

Fone: (16) 3324.1814  

Idiomas: Inglês* e Espanhol  

AMÉRICO BRASILIENSE  

CEL EE Profª Dinorá Marcondes Gomes  

R. Emília Galli, 549 – Centro  

(16) 3392.1335  

Idiomas: Inglês* e Espanhol  

MATÃO  

CEL EE Prof. Henrique Morato  

Rua Cesário Mota, 468 - Centro - Matão  

Fone: (16) 3382.1814  

Idiomas: Inglês*, Espanhol, Italiano e Francês  

*Curso destinado a alunos do Ensino Médio. 
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1.5. EVESP - ESPANHOL ONLINE   

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, em parceria com a Universia 

Brasil, oferece, desde 2013, curso de Espanhol Online para alunos da rede estadual. 

Para este ano de 2014 serão 12.500 vagas para estudantes matriculados nas 8ª/9º 

anos do Ensino Fundamental e Ensino Médio regular e da Educação de Jovens e 

Adultos (EJA) e alunos do Centro de Línguas (CEL). 

 O propósito é proporcionar aos estudantes oportunidades para o 

desenvolvimento de novas formas de expressão linguística, enriquecimento curricular e 

acesso a outros povos e culturas. 

Os alunos interessados deverão confirmar sua matrícula no próprio site da 

EVESP.   

Inscrição 04/02 até 08/03 de 2014 no site da EVESP: 

 www.educacao.sp.gov.br/evesp/cursos  

Início do curso: 24/03/2014 

Público alvo:  Alunos matriculados na rede estadual nos seguintes cursos: 

 1ª,2ª,3ª do Ensino Médio 

 Ensino Fundamental (8º e 9ºs anos)  

 CEL  

 EJA- somente 4º termo 

Para a edição de 2014, os alunos que desejam aprender espanhol podem também 

estudar no CEL e aprofundar as oportunidades de aprendizagem do idioma.  Nesta 

edição as matriculas serão confirmadas por ordem de inscrição.  As primeiras 12.500 

inscrições em todo o estado de São Paulo terão as matrículas confirmadas e 

automaticamente garantem a vaga no curso de Espanhol oferecido pela EVESP.  

Confirmada a matrícula é o aluno que acompanha sua inscrição, acessando regularmente 

o email cadastrado.   Qualquer dúvida, entrar em contato no núcleo pedagógico, PCNP 

LEM Deborah Balestrini, (16) 3301.1084/1097. 

 

 

 

 

http://www.educacao.sp.gov.br/evesp/cursos
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2. CENTRO DE INFORMAÇÕES EDUCACIONAIS E GESTÃO DA REDE 

ESCOLAR - CIEGRE 

2.1. NÚCLEO DE GESTÃO DA REDE ESCOLAR E MATRÍCULA - NRM 

2.1.1. MATRÍCULA, CLASSIFICAÇÃO E RECLASSIFICAÇÃO DE ALUNOS   

Neste primeiro bimestre, os Supervisores de Ensino devem reiterar, junto às 

unidades escolares, a necessidade de atender às legislações a seguir: a) Matrícula no 1º 

ano do Ensino Fundamental: atender o contido no artigo 2º da Deliberação CEE 

73/2008: "Art. 2º - O Ensino Fundamental é direito público subjetivo e a ele tem acesso 

todas as crianças a partir dos 6 anos de idade, completados até 30 de Junho do ano do 

ingresso". Atentar para que as informações cadastrais dos alunos estejam em 

conformidade com a série/ano que estão estudando.  

b) Reclassificação de alunos: 1) Nas escolas públicas estaduais: atentar para o 

contido na Resolução SE nº 20/98, que determina que a reclassificação de alunos da 

própria escola deve ocorrer até o final do 1º bimestre (§ 6º do Artigo 2º) e, que tem 

como referência a correspondência idade/série e avaliação de competências nas matérias 

da base nacional comum (caput do Artigo 2º). Além disso, é necessário atender os 

prazos para as adequações das informações contidas no sistema de Cadastro de Alunos. 

2) Nas escolas particulares: verificar o cumprimento do disposto no regimento escolar 

aprovado pela Diretoria de Ensino. c) Classificação de alunos: atentar para as 

classificações de alunos nas séries iniciais do Ensino Fundamental, em atendimento ao 

contido no Inciso II do Artigo 24 da LDB: "(...) classificação em qualquer série ou 

etapa, exceto a primeira do ensino fundamental, (...) [grifo nosso]" 

 

2.2. NÚCLEO DE INFORMAÇÕES EDUCACIONAIS E TECNOLOGIA - NIT 

2.2.1. ESTÁGIO 2014 - PROGRAMA ACESSA ESCOLA 

O início efetivo dos estagiários contratados em 2014 está vinculado a entrega da 

documentação completa devidamente assinada pelos alunos, responsáveis (caso seja 

menor de 18 anos), diretor escolar e coordenador de estágio. Lembramos que no ato da 

entrega do T.C.E., a Unidade Escolar deve entregar cópia do RG e do CPF do 

responsável, juntamente com o comprovante de abertura da C/C no Banco do Brasil 

pelo estagiário. 
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Obs. Os alunos só atuarão nas salas do Programa Acessa Escola após sua 

capacitação no Módulo I, a ser agendada para fevereiro de 2014 e informada 

futuramente no e-mail da U.E.; antes desta capacitação os estagiários desempenharão 

serviços de apoio administrativo junto à secretaria escolar. 

 

3. CENTRO DE RECURSOS HUMANOS – CRH 

3.1.1. PLANTÃO DE ATENDIMENTO 

Atenção Gerentes de Organização Escolar,  

No intuito de agilizar os procedimentos relacionados ao Centro de Recursos 

Humanos, possuímos, então, um novo ramal de telefone na sala, que é o 3301-1098, 

direto no plantão. A partir de agora, qualquer dúvida relacionado ao CRH ou NAP, 

favor ligar direto no número acima, ficando desativados os demais números.  

3.1.2. RECADASTRAMENTO ANUAL DOS FUNCIONÁRIOS 

Atenção Srs.(as) Diretores de Escola e Gerentes de Organização Escolar sobre 

Recadastramento Anual dos funcionários:  

Avisem seus funcionários/servidores para efetuarem o recadastramento no mês 

de seu aniversário, para evitarem a desagradável falta de pagamento.  

Os funcionários que deixarem de fazer o recadastramento no mês de aniversário 

deverá vir acompanhados do gerente de organização escolar, ao setor de pagamento, 

para regularização do mesmo. 

 

 

3.2. NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-NAP 

3.2.1. LICENÇA ARTIGO 202: 

As unidades escolares que tiveram publicadas autorização pra usufruir Licença 

sem Vencimentos, e ainda não informarem o período para o CRH favor informar o 

inicio do gozo da referida licença para digitação no sistema. 

 

3.2.2. LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA: 

A Unidade Escolar já pode enviar os Aniversariantes do mês de JUNHO/2014, 

encaminhar 03 vias do requerimento, mais: (Efetivo) uma via da declaração de ciência 

da conversão de 30 dias da licença prêmio em pecúnia e (ACT) duas vias da declaração 

da ciência da conversão de 30 dias da licença prêmio em pecúnia. Não esquecendo que 

no requerimento é data do Aniversário e não data de Nascimento!!! Não esperem até o 
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último dia do mês de Fevereiro para dar entrada na Diretoria de Ensino! Prazo final 

28/02/2014. 

 


